Pijnacker, 17 december 2019

Beste Netwerker,
De 1e helft van dit seizoen is alweer voorbij en MB1 en MC1 zijn kampioen geworden in de 2 e klasse.
Beide teams promoveren niet naar de 1e klasse, maar zoeken op een andere manier meer uitdaging.
MB1 gaat in de 2e helft in de jongenscompetitie spelen en MC1 gaat verder met het aanleren van
systeem in de 2e klasse van de B-competitie en wordt dus MB3. MA1 is een stabiele middenmoter
gebleken en blijft in de 2e klasse. MB2 is knap 2e geworden en gaat proberen om in de volgende helft
weer het kampioenschap te veroveren. Het jonge MC2 heeft zich als nieuwkomer in de 2e klasse C met
10 punten knap staande gehouden en hoopt met de versterking van nieuwe leden weer een stapje
vooruit te kunnen maken. De mini`s hebben inmiddels 3 teams die maandelijks vol enthousiasme
meedoen met de toernooien.
Geen training in de kerstvakantie
Woensdag 18 december is de laatste training van dit jaar.
Op woensdag 8 januari gaan we weer van start.
Zaterdag 28 december Oliebollentoernooi
Er is nog plek om je in te schrijven voor het jaarlijkse oliebollentoernooi.
Meld je dus snel aan via de website van vv Netwerk.
Techniektraining op maandag
Helaas is het Baken op maandagavond niet meer beschikbaar, waardoor de techniektrainingen
voorlopig zijn gestopt. Er wordt in overleg met andere sportverenigingen binnen Pijnacker gezocht naar
een alternatief. Hopelijk lukt het om snel een nieuwe ruimte te vinden.
De kosten voor de afgelaste trainingen worden aan het einde van het seizoen uiteraard gerestitueerd.
Functie van jeugd coördinator per 1 januari 2020 vacant
Zoals eerder aangegeven, stopt Edmund per 1 januari formeel als jeugdcoördinator.
Dominique heeft deze taak voor de mini`s inmiddels overgenomen, maar voor de A, B en C jeugd zijn
we nog steeds op zoek naar één of meer vrijwilligers. Zolang die er nog niet zijn, zal Edmund tot mei
2020 ad interim de lopende zaken blijven afhandelen en is hij beschikbaar voor overdracht van
werkzaamheden. Hij zal zich echter niet meer bezighouden met de teamindeling/trainersbezetting en
het organiseren van extra trainingen voor het seizoen 2020/2021 en dat is rond maart/april een
belangrijke actie om te zorgen dat er volgend jaar ook weer zoveel mogelijk jeugdleden met plezier
kunnen volleyballen.
Netwerk 50 jaar!
Omdat het vijftig jarig bestaan van Netwerk te vieren, zijn er diverse activiteiten gestart.
Voor het jeugdweekend wordt onderzocht welke data geschikt zijn en welke accommodaties er dan
beschikbaar zijn. De data van andere activiteiten staan hieronder.







woensdag
donderdag
zaterdag
vrijdag
zondag

8 jan
9 april
18 april
24 april
7 juni

: Ouder-kind toernooi mini`s
: Netwerk bedrijven toernooi
: Laatste CMV Mini-toernooi in de Viergang
: Netwerkfeest 50 jaar
: Overdag Buiten toernooi

Met vriendelijke groet,
Jaap
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Rob

Edmund
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